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Vote pela DEMOCRACIA,
contra a barbárie

App BancáriosCPS: convênios

DD iante da onda autoritária
que ameaça devastar o Bra-

sil, a diretoria do Sindicato não
pode se calar. Não é hora de neu-
tralidade; é hora de defesa dos
direitos humanos, da liberdade,
da democracia.

Dois projetos de país estão em
disputa no segundo turno da
eleição presidencial, que acon-
tece neste domingo (28 de ou-
tubro). A candidatura de Jair
Bolsonaro (PSL) carrega em suas
entranhas o discurso de ódio, ra-
cismo, misoginia, preconceito
e xenofobia. E mais: defende o
autoritarismo, faz apologia da di-
tadura militar instalada em 1964,

quer restaurar o período obscu-
rantista. Propõe até retirar o
Brasil da ONU (Organização das
Nações Unidas).

Ao incitar a violência, o uso
de táticas fascistas para intimi-
dar minorias e rivais, o candi-
dato à presidente pelo PSL es-
palha o terror, o medo, de Nor-
te a Sul do país. O mestre em ca-
poeira Moa do Katendê foi mor-
to com 12 facadas pelas costas,
em Salvador, após declarar voto
no PT; em Curitiba (PR), um jo-
vem foi agredido porque usava
um boné do MST; no Recife,
após criticar o candidato à pre-
sidente pelo PSL, uma funcio-

naria pública foi espancada por
uma mulher acompanhada de
três homens; em Porto Alegre,
uma jovem que portava mochi-
la com adesivo da bandeira
LGBT e os dizeres “ele não” foi
atacada por três homens e mar-
cada na barriga com um símbo-
lo similar à suástica.

O ódio virou plataforma do
candidato Jair Bolsonaro, que
ameaçou “botar um ponto final
em todos os ativismos do Brasil”.
E, em entrevista à Rádio CBN, no
último dia 11, disse que o nú-
mero de mortos e desaparecidos
durante a ditadura militar (1964-
1985) é igual ao de vítimas no

Carnaval. Ousou comparar o in-
comparável. Vamos aos fatos.
Segundo relatório da Comissão
Nacional da Verdade, foram re-
gistrados 434 casos de mortes e
desaparecimentos de pessoas
sob a responsabilidade do Esta-
do brasileiro no período entre
1946 e 1988. Em 2018, 103 pes-
soas morreram nas estradas no
período do Carnaval, informa a
Rádio CBN. O candidato da ex-
trema-direita, vale lembrar, tem
como ídolo o coronel Carlos Al-
berto Brilhante Ustra, condena-
do pela Justiça brasileira por
sequestro e tortura durante a ci-
tada ditadura militar, nos anos
de chumbo.

A diretoria do Sindicato não
tem partido, mas tem lado. Sem-
pre esteve e continua ao lado dos
cidadãos que defendem a tole-
rância, a diversidade, a civili-
dade, uma sociedade inclusiva e
igualitária. Neste momento his-
tórico, não é permitido fazer es-
colha errada. Para derrotar o au-
toritarismo, somente uma fren-
te ampla, suprapartidária, que
reúna liberais, democratas de
centro e de esquerda em torno de
um programa mínimo que, entre
outros pontos, contemple o com-
bate à corrupção e priorize a luta
contra a desigualdade e a misé-
ria.

A candidatura de Fernando
Haddad (PT) representa uma
trincheira contra o retrocesso. E
temos claro: votar em Fernando
Haddad não significa adesão ao
PT; simplesmente um voto pela
democracia, contra a barbárie.

Vote Haddad.

A Diretoria
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES-
TABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAM-
PINAS E REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.106.480/0001-70, por seu presidente
abaixo assinado, convoca todos os trabalha-
dores da categoria: bancários, financiários e de
cooperativas de crédito, da base territorial
deste sindicato, nos municípios de Aguaí,
Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana,
Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas,
Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho,
Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Ja-
guariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do
Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo An-
tonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São
João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Su-
maré, Valinhos e Vinhedo, para a assembleia
geral extraordinária que se realizará no dia 31
de outubro de 2018, às 18h30, em primeira
convocação, e às 19h00, em segunda convo-
cação, com qualquer número de presentes, no
endereço da sede do Sindicato à Rua Ferrei-
ra Penteado, nº 460, Centro, Campinas-SP, para
discussão e deliberação acerca da seguinte or-
dem do dia: 1. Discussão e votação do Regi-
mento Interno do VI Congresso do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários
de Campinas e Região, na forma do art.11 dos
Estatutos sociais. 2. Outros assuntos.

Campinas, 22 de outubro de 2018.
Ana Stela Alves de Lima - Presidente

Edital publicado na edição do dia 22/10/2018
do jornal Correio Popular

Dia 31, assembleia
vota regimento

OOSindicato realiza assembleia
no dia 31 deste mês de outu-

bro, quarta-feira, às 19h, para dis-
cutir e votar o regimento interno do
6º Congresso dos Bancários, Finan-
ciários e Cooperavitários. Participe.
A assembleia será na sede do Sin-
dicato.
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